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Nejlepší sportovci Kraje Vysočina
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Aplikace pro
lesníky
Kraj Vysočina slavil na letošní konferenci Internet ve státní
správě a samosprávě, která se
uskutečnila začátkem dubna tradičně v Hradci Králové, velký
úspěch. Odborníci diskutovali
nad aplikací Evidence kůrovce.
Tu podle požadavků lesníků vyvinul krajský odbor informatiky
ve spolupráci s kolegy z krajského odboru životního prostředí a zemědělství a Magistrátu
města Jihlavy.
„Aplikace usnadňuje nejen
evidenci kůrovcem napadených
území, ale také samotnou práci
lesních hospodářů. Umožňuje
generování analytických údajů
a povinných hlášení sdílených
obcemi a krajem,“ popsal aplikaci hejtman Kraje Vysočina
Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Dalším krajským úspěchem
je online služba umožňující hromadné podání žádostí o vyjádření k existenci technické infrastruktury. Ta stavebníkům, kteří
plánují stavět na území kraje,
umožňuje hromadné podání žádostí všem dotčeným vlastníkům
a provozovatelům sítí a výrazně
zjednodušuje a urychluje administrativní záležitosti související
s výstavbou. Od roku 2015 funguje služba přes krajské webové
stránky, od dubna 2019 je také v
nabídce Portálu občana.


ÚVODNÍ SLOVO

MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Tak by se dal stručně popsat
slavnostní večer předání titulů
Sportovec Kraje Vysočina 2018,
který organizátoři v první polovině dubna tematicky zasadili
do plážového prostředí areálu
Beachwell Pelhřimov.
Sportovkyní roku Kraje Vysočina se stala „domácí“ Dominika Hronová z SK Taekwondo
Lacek. Mezi sportovními výkony mužů porota nejvýše hodnotila automobilového závodníka
rally Martina Prokopa z Jipocar
Racing Team. Ve veřejné anketě
získala nejvíce hlasů, rovných
2 238, Pavlína Havlenová, která se věnuje požárnímu sportu.
V kolektivech si veřejnost získaly Mažoretky Telč. Oceněnou
v kategorii Přínos pro sport byla ◾ Náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová gratuluje Pavlíně Havlenové, kterou svými hlasy zvoFOTO: KRAJ VYSOČINA
Věra Paulusová, která rozhodo- lila za sportovkyni roku veřejnost.
vala několikrát na mistrovství
světa v krasobruslení, vede se- a dát o něm veřejně vědět. Navíc složená z novinářů a zástup- v žilách mimo jiných skupina
mináře u nás i v zahraničí, sklá- vynikající sportovci se velmi ců sportovních klubů. Celkem exotických dívek Vibrasil Samdá choreografie, odtrénovala často stávají přirozenými vzory bylo v rámci hodnocení spor- ba Show v čele s Viviane, která
tisíce dětí a stále trénuje
pro mládež a své vrstev- tovních výkonů posuzováno 93 pochází z energií nabitého Rio
níky, což jistě sportu sportovců. O dalších dvou ka- de Janeira, jihlavská taneční
a připravuje úspěšné
a jeho oblibě ve- tegoriích rozhodovala veřejnost škola Nart dance school, která
závodnice.
lice
pomáhá,“ prostřednictvím hlasování na se zaměřuje na modern dance,
„Při
pohleFotogalerii
du na tabulky
říká
hejtman internetových stránkách. Ve ve- jazz dance, disco dance nebo
a
řejné anketě hlasující rozdělili akrobatický rokenrol. Jsou to
sportovních výKraje
Vysočina
n
e
najdet
sledků
všech
Jiří Běhounek své hlasy mezi 75 jmen. Anketu několikanásobné mistryně Česnominovaných
(nez. za ČSSD) Sportovec Kraje Vysočina vy- ké republiky a mohou se pyšnit
8. straně
musím
smeka dodává, že bez hlašuje Kraj Vysočina společně i třetím místem z mistrovství
nout. Jako lékař
světa.
obrovské podpo- s Českou unií sportu.
ry rodiny a důvěry
jsem rád, že se veřejŽhavé hula hoop v podání
nost hýbe, má chuť se věa profesionality trenérů Večer plný pohybu
Patrika Jandejska dostalo do pohybu sedmdesát obručí a závěr
novat sportu. Pokud se koníček by nebylo koho oceňovat.
a exotiky
Během slavnostního udíle- večera obstaraly akrobatky na
změní v přirozenou chuť vyhráI letos bylo uděleno ocenění
vat a být v něčem mimořádný, je v devíti kategoriích, o kterých ní cen nejlepším sportovcům šálách.
EVA FRUHWIRTOVÁ
to bonus, který stojí za to ocenit rozhodovala odborná porota rozproudila přítomným krev 

Dopravu po železnici v regionu budou
dál zajišťovat České dráhy
Hlavním železničním
dopravcem na Vysočině
zůstávají České dráhy.
Začátkem dubna podepsali hejtman Jiří
Běhounek a generální
ředitel národní železniční společnosti Miroslav
Kupec smlouvu o zajištění
drážní základní dopravní
obslužnosti na Vysočině
na dalších deset let.
„Hodnota kontraktu je 6,3 miliardy korun. České dráhy se zavázaly, že hned na konci letošního
roku aktivně vstoupí do integrace
regionální dopravy a zapojí se do
jednotného odbavování cestujících,“ informoval hejtman Jiří
Běhounek (nez. za ČSSD) s tím,
že Kraj Vysočina vybral dopravce
na základě přímého zadání.
Železniční dopravu na Vysočině budou ČD zajišťovat na
celkem 600 kilometrech železničních tratí s výkonem 4,3 milionu vlakokilometrů. V plánu je

Pavel Pacal
(STAN + SNK ED), náměstek
hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast regionálního rozvoje
Astronomické jaro u nás letos začalo podle přesných výpočtů 20. března ve 22 hodin
a 58 minut. Děti ve školách učíme, že první jarní den připadá
na 21. březen a meteorologické
jaro startuje 1. března. A pak
si dovolím připomenout ještě
jeden začátek jara, ten vegetační, který sice na sebe neváže
konkrétní datum, ale připadá
na období, ve kterém průměrné
teploty vystoupí nad pět stupňů
Celsia, v praxi to znamená, že
se začíná probouzet příroda.
Ať už uznáváte kterýkoli ze
zmíněných začátků jara, nebo
máte svůj vlastní kalendářní
jarní start, shodneme se jistě
na tom, že jaro je, když začne všechno pučet, zelenat se,
vonět svěžím větrem a prosvětlovat sluncem. Všichni už se těšíme na teplo, na krátké rukávy,
na svět za slunečními brýlemi.
Vzpomínám si na roky, kdy nás
příroda mile i nemile zaskočila. Je to nedávno, co jsem na
webech České televize narazil
na statistiky upozorňující na
teplotní jarní extrémy. Zatímco v roce 2014, tedy nedávno,
jsme se hřáli s prvním jarním
dnem při téměř 22 stupních
Celsia, nejmrazivější začátek
jara v 21. století si připsal rok
2006, kdy teploty spadly téměř k -21 stupňům Celsia. Bez
ohledu na extrémy musím konstatovat, že jaro je moje nejoblíbenější roční období. Jaro je
synonymum nového začátku,
už s jarním sluncem přichází
do života nová energie, radost
a nadšení. A když si k tomu
příjemnému rozjímání o jaru
pustíte Vivaldiho houslovou
kompozici Jaro z Čtvero ročních období, třeba v podání
Václava Hudečka, bude dojem
z nejkrásnějších dní v roce
maximální.
Přeji všem čtenářům krásné
jaro!

VYSOČINA on-line

◾ Vlaky Českých drah zajišťují na Vysočině přepravu na 600 kilometrech železničních tratích.

také modernizace vozidlového
parku, a to nejpozději od jízdního řádu 2023/2024. Půjde o šest
elektrických jednotek s kapacitou
cca 145 míst a devět motorových

jednotek s 120 místy k sezení.
„Nové soupravy budou klimatizované, bezbariérové, a to včetně
WC, vybavené Wi-Fi sítí, bude
možné jimi cestovat pohodlně

FOTO: KRAJ VYSOČINA

s kočárky a zákazníkům bude
k dispozici také audiovizuální informační systém,“ upřesnil generální ředitel ČD Miroslav Kupec.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

www.facebook.com/
vysocinakraj
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Ušetřené peníze půjdou do
modernizace krajských silnic
Část přebytku loňského hospodaření Kraje Vysočina se pro
letošek přesune do kapitoly Doprava. Krajské zastupitelstvo
pro tyto účely schválilo 150 milionů korun. Začátkem května
začne avizovaná modernizace
dvou zbývajících částí silnice
II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem a potřebné rekonstrukce
průtahu se dočkají také v Třešti,
kde se má pravděpodobně ještě
letos opravit silnice II/406.
Do kompletně zmodernizovaného tahu Jihlava – Pelhřimov chybí jen úseky Olešná
– Strměchy a Dušejov – Hubenov. Obě stavby na silnici II/602

s celkovým rozpočtem přibližně
110 milionů korun musí zhotovitelská firma zprovoznit do
konce října 2019. „Práce budou
probíhat na obou úsecích najednou, osobní a autobusovou
dopravu budou v dotčených
úsecích řídit semafory, nákladní
doprava bude vedena po trase
Pelhřimov – Humpolec – Jihlava,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan
Hyliš (ČSSD). Všechny čtyři
dosud realizované stavby na silnici II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem podpořily evropské
dotace.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

◾ Postupná modernizace silnice II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem
začala před osmi lety a zatím přišla na 446 milionů korun.


FOTO: KRAJ VYSOČINA

Letošní zima byla pro silničáře
náročnější než ta loňská
Po sečtení nákladů na údržbu silnic během zimních měsíců
vyšla Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny letošní zima
na více než 209 milionů korun.
„Oproti minulému roku náklady
na zmírňování následků zimy na
silnicích v kraji stouply o dvacet
osm milionů korun,“ informoval
krajský radní pro oblast dopravy
Jan Hyliš (ČSSD). Výší nákladů
se letošní zima blíží velice náročnému a na údržbu komplikovanému období 2012/2013 s částkou 214 milionů korun. A jaká
byla tedy ta letošní zima? Nevyrovnaná. „Zatímco v listopadu
2018 a březnu 2019 se výkony
pohybovaly v obvyklých nižších
číslech a malé intenzitě, leden

2019 prověřil absolutní kapacitu veškeré techniky, kterou krajští silničáři disponují,“ popsal
ředitel Krajské správy a údržby
silnic Vysočiny Jan Míka. Podle
statistických čísel se letošní lednová zimní údržba na kompletní
silniční síti regionu vyšplhala na
rekordních 420 tisíc kilometrů,
což je extrém za posledních pět
sledovaných let. „Například jen
3. ledna 2019 bylo v rámci intenzivní údržby najeto 21 tisíc kilometrů a spotřebováno více než
500 tun soli,“ přiblížil Jan Míka.
Na silnice II. a III. třídy bylo
letos spotřebováno 58 851 tun
inertního materiálu a 12 334 tun
soli.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Nová záchytná protialkoholní
stanice v Jihlavě
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Do jarního úklidu Vysočiny
se zapojilo 24 tisíc dobrovolníků
Rekordní počet zájemců
se přihlásil do letošního
11. ročníku akce Čistá
Vysočina. Ve druhém
a třetím dubnovém týdnu
vyrazilo do okolí silnic
a na veřejná prostranství na 24 tisíc dobrovolníků s cílem zbavit
přírodu nepořádku.

video na
novinykrajevysocina.cz

„Pozitivní zprávou je, že
množství sesbíraného
odpadu rok od roku
klesá, naopak počet
zapojených osob,
n
firem, obcí a orga2017: 82 tu
nizací se zvyšuje,“
n
2018: 73 tu
hodnotí spokojeně
uplynulé roky radní
pro oblast životního
prostředí a zemědělství
Martin Hyský (ČSSD).
Sám se svými kolegy z Rady
Kraje Vysočina vyrazil na úklid ◾ Nejčastějším úlovkem bývají plasty a plastové obaly. Potvrzují to náměstek hejtmana Vladimír Novotný
FOTO: KRAJ VYSOČINA
kousek za Jihlavu k silnici (vpravo) a ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec.
III. třídy.
Nejpočetnější ze skupin při- zbavit 73 tun odpadků. Letošní
„Loni jsem nasbíral plný py- úlovky. „Asi takový nejraritnější
tel, letos mám půl pytle. Mile mě nález, vzhledem k tomu, že se hlášených jsou vždy obce, města čísla akce Čistá Vysočina, kteto potěšilo a mám z toho upřím- blíží čarodějnice, bylo docela a městyse, kterých se do úklidu rou kraj realizuje v rámci pronou radost,“ prozradil náměstek funkční a pěkné koště,“ pochva- Vysočiny zapojilo přes dvě stě. jektu Zdravý Kraj Vysočina
hejtmana pro oblast ekonomiky loval si náměstek hejtmana pro Silnou skupinou jsou také různé a MA21, budeme znát v závěru
a majetku Martin Kukla (ANO oblast zdravotnictví Vladimír druhy spolků. V uplynulém roce května.
MONIKA BROTHÁNKOVÁ
2011). I tak se ale našly zajímavé Novotný (ČSSD).
se podařilo přírodu Vysočiny 

Most u nemocnice v Třebíči
dostane nový kabát
V polovině května 2019
plánuje Kraj Vysočina zahájit opravy
mostu ev. č. 351-026
v blízkosti Nemocnice
Třebíč. Most bude po
celou dobu rekonstrukce zcela uzavřen.

mostu, nutné bude zřízení
ochranného štítu nad profilem
železniční trati,“ informoval
radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš (ČSSD)
s tím, že práce budou pokračovat hned v dalším týdnu odstraněním mostního svršku a nosné
konstrukce. Stane se tak
Oprava bude spov době vlakových výčívat v kompletní
luk. Konkrétní postup si však určí
výměně
nosoprava
né
konstrukaž
zhotovitel
a
ce a mostního
stavby.
z
u
t
s
o
m
svršku, stavaři
Silnice I/23
vymění i vnitřní
zůstává po celou
40 milionů
podpěry a nevydobu stavby průkorun
hovující části opěr.
jezdná, dopravním značením bude
„V prvních dnech
upraveno uspořádání
stavby budou prováděny především přípravné práce,
jízdních pruhů, zcela odkloněn
jako jsou vytyčení sítí, zřízení bude průchod pěších přes most.
dopravně inženýrských opatření
Předpokládaná doba rekonna objízdných trasách a vyzna- strukce mostu ev. č. 351-026
čena bude přehledně i uzavírka je šest měsíců. Na dodržování

◾ Pro dopravu se most uzavře v květnu. Zrekonstruovaný má být přiFOTO: EVA FRUHWIRTOVÁ
bližně za šest měsíců. 

termínů harmonogramu stavby bude Kraj Vysočina přísně
dohlížet. Informace o průběhu oprav budou průběžně

zveřejňovány na internetových stránkách Kraje Vysočina
a města Třebíč.


JITKA SVATOŠOVÁ

Mistři svého řemesla – skláři a sedlář

◾ Záchytná protialkoholní stanice v Jihlavě je jediná v kraji. Její kapaFOTO: MONIKA ZACHRLOVÁ
cita je jedenáct osob. 

Začátkem dubna otevřela
Nemocnice Jihlava novou záchytnou protialkoholní stanici.
Na vystřízlivění sem svážejí policisté opilé osoby z celého kraje.
Investora, což je Kraj Vysočina,
vyšla na osmnáct milionů korun.
„Stanice je vytvořena z kontejnerů, které jsou spojeny dohromady, díky tomu byla stavba rychlejší a také levnější,“ vysvětluje
náměstek pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).
Nová záchytná stanice nahradila
tu stávající, která už nevyhovovala přísnějším podmínkám.

Ministerstvo zdravotnictví totiž požaduje větší prostor jednotlivých kójí, přístup denního
světla a také zabezpečení proti
případnému zranění opilých
osob. V moderním prostředí se
nachází devět místností pro opilce, dvě kóje jsou pro dvě osoby,
celková kapacita je tedy jedenáct
lidí. Lepší a větší zázemí má také
personál. O nepřetržitý provoz se
ve dvanáctihodinové směně stará jeden pracovník. Noc strávená na krajské záchytce vyjde na
4 000 Kč.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Skláři
František
Novák
z Dobronína a František Kouřil
z Přibyslavi společně s mistrem
sedlářem Luďkem Žákovským
z Jackova u Moravských Budějovic rozšířili seznam Mistrů
tradiční rukodělné výroby Kraje
Vysočina.
Titul si převzali v polovině
dubna v Kamenném sálu třebíčského zámku. Během slavnostního ceremoniálu byl také
prezentován jediný nemateriální
statek zapsaný loni na Seznam
nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Kraje Vysočina
– Karmelská pouť ve farnosti
Heřmanov.
Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina od
roku 2016 pravidelně uděluje
Zastupitelstvo Kraje Vysočina
a v tuto chvíli je na krajský seznam zapsáno celkem jedenáct
jmen.

◾ sklář František Novák

Cestou vlastních zkušeností
se dopracoval k produkci skleněných předmětů inspirovaných
antikou až po současnost. Na
základě archeologických nálezů
rekonstruuje původní tvary skleněných výrobků.
◾ sedlář Luděk Žákovský

Specializuje se na výrobu sedlářských potřeb a koňských sedel
na míru. Jeho umění vyhledávají
zákazníci z České republiky i ze
zahraničí.
◾ sklář František Kouřil

◾ Katina Lisá z Muzea Vysočiny Třebíč a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal předávají titul sedláři Luďku Žákovskému.

Tvrdou prací a dlouhou zkušeností se vypracoval na vysokou
úroveň vyrábění hutního skla bez
formy nebo za použití poloforem.
Je autorem více než tří stovek autorských vzorů, které navazují na
tradice škrdlovické sklárny.





FOTO: MUZEUM VYSOČINY TŘEBÍČ
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Krajské památky lákají v nové
sezóně na novinky i akce
Nová prohlídková trasa,
unikátní motocykl, speciální prohlídky pro děti
nebo tradiční šermířské slavnosti. To je jen
částečný výčet lákadel,
která si pro své návštěvníky na novou turistickou
sezónu připravily hrady
Kámen a Roštejn. Obě
významné památky na
Vysočině jsou v majetku kraje, pod správou
krajských muzeí.
Na hradě Kámen na Pelhřimovsku vstupují do nové sezóny
s novými exponáty. „Výstavu
jednostopých vozidel rozšíří unikátní motocykl Jawa 350/360 ve
speciálním provedení pro SNB
nazývaný Nanuk,“ informoval
Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov. Interiéry hradu
oživí nově instalovaná zapůjčená
kolekce perkusních loveckých
zbraní z období od konce 18.
až do první čtvrtiny 20. století. Chystají se i speciální dětské
prohlídky, které se uskuteční 11.
a 12. května, komentované prohlídky poslední květnový víkend
přiblíží krásy hradního parku
a největší událostí bude o prvním
červencovém víkendu akce Hrad
Kámen napříč staletími.

◾ Interaktivní prohlídková trasa B na hradě Roštejn je zaměřená na přírodu, lovectví a myslivost. Na své si
FOTO: ARCHIV VYSOČINA TOURISM
tady přijdou nejen rodiny s dětmi. 

Hrad Roštejn zpřístupní
novou historickou expozici

Největší novinkou letošního
roku na hradě Roštejn, který leží
v lesích nedaleko Telče, bude otevření všech plánovaných expozic
hradu. Trasu B doplní od letních
prázdnin Lesní herna u zvídavé lišky a ve stejném termínu na
hradě zpřístupní celou historickou trasu A. Nejbližší květnovou
akcí budou tradiční šermířské

slavnosti – Roštejnský hodokvas,
a to 11. května. První červencový
víkend pak původně lovecký hrádek s dochovanou sedmibokou
věží oživí divadelní prohlídky Se
zlatou růží v erbu. „Pokračovat
budou práce na rekonstrukci hradu spojené s omezením parkování.
Aktuální doporučení najdou zájemci na www.hrad-rostejn.cz,“
připomněla kastelánka hradu Kateřina Rozinková.

Krajské památky jsou vyhledávaným cílem turistů.
„V loňském roce na hrad Kámen zavítalo bezmála 19 tisíc
návštěvníků. Na hrad Roštejn,
i přes omezení spojená s rekonstrukcí, přišlo téměř 29 tisíc
lidí,“ pochvaluje si na závěr náměstkyně pro oblast památkové
péče a cestovního ruchu Jana
Fischerová (ODS).


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

Přivezte své výrobky na výstavu Země živitelka
Kraj Vysočina se i v letošním
roce bude účastnit celostátní výstavy Země živitelka v Českých
Budějovicích. Uskuteční se od
22. srpna do 27. srpna. „Poohlížíme se po šikovných producentech z Vysočiny, kteří by mohli

prezentovat své originální výrobky, a to bez poplatku za účast na
výstavě,“ zve radní pro oblast
zemědělství a životního prostředí
Martin Hyský (ČSSD) zájemce
z řad zemědělců a výrobců potravin z Kraje Vysočina.

Vystavovatel nebude hradit
žádné poplatky za účast, pouze si přiveze své výrobky, které
si bude prodávat po celou dobu
výstavy.
Zájemci o účast na Země živitelce mohou do 21. května

Kraj ocenil společensky odpovědné
firmy, města i příspěvkové organizace

◾ Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost získala také Zdravotnická záchranná služba
FOTO: JAROSLAV LOSKOT
Kraje Vysočina.

Letošní Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou
odpovědnost mají své držitele.
V kategorii Soukromý sektor
bodovaly firmy B:TECH, Požární bezpečnost a První brněnská
strojírna Velká Bíteš. Ve veřejném sektoru získaly ocenění
Zdravotnická záchranná služba
Kraje Vysočina a město Třebíč.
Do letošního, v pořadí už čtvrtého ročníku soutěže v oblasti
společenské odpovědnosti, se
přihlásilo 29 subjektů. „Jsem rád,
že se letos přihlásilo hodně účastníků do kategorie Veřejný sektor.
A co se týče firem na Vysočině,
tak vím, že se mnohé přístupům
společenské odpovědnosti věnují, ale nedávají to o sobě vědět.

Na rozdíl od firem ze západních
zemí,“ zhodnotil hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek (nez. za
ČSSD).
Radost z prvního místa v kategorii Soukromý sektor do 250 zaměstnanců měl Robert Válal, majitel firmy Požární bezpečnost:
„Za poslední rok jsme udělali velký kus práce směrem k hasičům,
a tím také k obcím. Mezi dobrovolné hasiče jsme rozdělili necelé
dva miliony korun.“ Doplnil, že
jejich zaměstnanci mají pět týdnů
dovolené, využívají příspěvky na
životní pojištění a firma přispívá
na nákup léků a podporuje sportovní aktivity.
Cena za společenskou odpovědnost pro veřejný sektor – obce

putovala do Třebíče. Převzal ji
starosta Pavel Pacal: „Aby lidé
mohli podávat dobré výkony, je
potřeba se neustále zamýšlet nad
tím, jak jim zpříjemnit pracovní
prostředí, a je také potřeba vzájemně si naslouchat.“ Druhé místo patří Žďáru nad Sázavou.
Oceněné firmy a instituce
získaly zároveň s oceněním také
bezplatnou pozvánku na konferenci ke společenské odpovědnosti, která se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě uskuteční 12. září
letošního roku.


EVA FRUHWIRTOVÁ

video na
www.kr-vysocina.cz

kontaktovat Jitku Merunkovu
nebo Lenku Vondrovou z krajského odboru životního prostředí
a zemědělství na telefonních číslech 564 602 365 nebo 562 602
209.


EVA FRUHWIRTOVÁ

Turistická hra zve za filmovými
místy Vysočiny
Vysočina se může pyšnit celou řadou zajímavých míst, která si zahrála ve filmu. Šestadvacet z nich teď mohou zájemci
navštívit v rámci nové turistické
hry KLAPKA, filmová Vysočina poprvé.
„Průvodcem této zážitkové
hry, která se letos koná vůbec
poprvé a odstartovala na apríla,
je herec a rodák z Vysočiny Josef Dvořák. Je skvělé, že jsme
získali jeho podporu. Těší nás, z účastníků, kteří navštíví více
že lidé z Vysočiny se vrací ke než půlku míst z Turistického
pasu a kupon z něj odevzdají
svým kořenům a jsou na svůj
v kterémkoliv herním
kraj náležitě pyšní,“
místě nebo ho dodaprozradila náměstkyně
hejtmana
jí na naši adresu,“
k
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pro oblast cesuvedla Magda=
léna Svatoňová
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z Vysočina TouJana Fischerová
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nit drobné úkoly
Dalšími cenami je
a zaznamenávat je do
například návštěva filmových ateliérů nebo desTuristického pasu, který
si vyzvednou přímo v herním ková hra Vysočina.
Součástí turistické hry je
místě nebo v turistickém informačním centru. Vyhrát mohou i oblíbené pátrání po keškách.
víkendový pobyt v prvorepub- Více se o ukrytých schránkách
likovém Letohrádku sv. Vojtěch dozvíte na turistickém portálu
v Počátkách na Pelhřimov- www.vysocina.eu.

MONIKA BROTHÁNKOVÁ
sku. „Vítěze budeme losovat
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Návštěvy sídla Senátu
Miloš Vystrčil,
zastupitel
Kraje Vysočina
(ODS) a senátor
„Byl bych moc rád, kdybyste
po návštěvě sídla Senátu skutečně vzali za své, že náš Parlament
České republiky se skládá ze
dvou komor, a to z Horní komory,
tj. Senátu, a Dolní komory, tj. Poslanecké sněmovny.“ I tato věta
bývá často součástí mých setkání
a rozhovorů s návštěvníky z Vysočiny v Senátu.
Příliš se to neví, ale v době
vzniku českého Senátu v roce
1996 a jeho umístění ve Valdštejnském paláci se stalo součástí

dohod, že fungování Senátu nebude bránit volnému přístupu veřejnosti do nejvýznamnějších historických prostor Valdštejnského
paláce, jako jsou například Hlavní sál, Kožený salónek, Mytologická chodba apod. Proto se také
senátoři při svých plenárních zasedáních scházejí v bývalé, samozřejmě příslušně stavebně upravené Valdštejnově konírně. Velmi
zjednodušeně řečeno, je škoda, že
dle mého názoru veřejnost a zejména potom školy málo využívají možnosti po Pražském hradu
druhý největší ucelený historický
pražský objekt – Valdštejnský palác - zdarma po domluvě navštívit. Přitom úplně stačí se obrátit

na příslušné pracovníky Senátu.
Kontakty jsou dohledatelné například na webových stránkách
senátu www.senat.cz v části Prohlídky Senátu. Také je určitě možné se obrátit přímo na svého senátora, který prohlídku sídla Senátu
bez problémů zprostředkuje a je
navíc schopen ji domluvit i ve
všední den.
Všude slyšíme, že znát historii
a porozumět fungování ústavních
institucí je důležité. Snad se tedy
shodneme i na tom, že je škoda,
že možnosti jednu z nich zdarma
navštívit a přímo na místě nasát
atmosféru a informace, může být
dobré více využívat. Senát tuto
možnost nabízí.
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Krajské sídlo
se rozzářilo modře

Tudy cesta nevede, přátelé
Čeněk Jůzl,
zastupitel
Kraje Vysočina
(KDU-ČSL)
Vztek i nervozitu zažívají řidiči přijíždějící po státní silnici
I/38 do Havlíčkova Brodu od
Jihlavy. Nedaleko velké semaforové křižovatky u centra tu vyrostl hobbymarket a protisměrné
odbočovací pruhy k němu zúžily dvouproudový úsek, takže
se auta do jednotlivých směrů
rozvětvují mnohem později.

Výsledkem jsou obrovské kolony daleko za město směrem
na Jihlavu. A také nebezpečné
vjíždění do protisměru řidičů,
kteří v dálce vidí zelenou pro
odbočení doleva a nechtějí čekat
za těmi, kdo jedou rovně nebo
vpravo.
Město nainvestovalo desítky
milionů do rozšíření křižovatky,
tolik žádaný přechod pro chodce v lokalitě neprošel – a najednou tento mnohem zásadnější
a nebezpečný zásah prošel.
Úpravu schválil krajský úřad

na základě kladných stanovisek
policie a Ředitelství silnic a dálnic. Úprava je do konce června
v režimu přechodného značení.
Přitom už teď většina rozumných lidí po pouhém měsíci vidí,
že toto řešení je špatné. Funguje
jedině v noci, kdy u křižovatky
nejsou kolony. Doufám, že kraj
nebude dál trápit občany a řidiče ještě další tři měsíce, aby pak
mohl vítězoslavně, po vzoru génia v hledání „slepých uliček“
Járy Cimrmana, zvolat: „Tudy
cesta k Hechtu nevede, přátelé“.

Léky poštou?
Helena Vrzalová,
zastupitelka
Kraje Vysočina
(KSČM)
Krajský výbor KSČM Vysočina v reakci na pozměňovací
návrh Patrika Nachera, poslance
za ANO 2011, k zákonu o léčivech, jímž hodlá umožnit zásilkový výdej léků na předpis,
vyzval poslanecký klub KSČM,
aby všemi prostředky zabránil
přijetí navrhované úpravy.
Trváme na zachování výdeje léčiv vázaných na lékařský
předpis výhradně v lékárnách
kvalifikovanými
pracovníky,

jakýkoliv jiný postup považujeme za hazard se zdravím a životy pacientů v zájmu zvýšeného
zisku některých skupin. Zároveň jsme prostřednictvím našeho zástupce PharmDr. Vrzala
o situaci informovali Zdravotní
komisi Rady Kraje Vysočina.
Mnoho povyku pro nic? Ba
ne. Doposud bez výjimky platí,
že léky na předpis je možné vydávat pouze v lékárnách. Nejde
totiž jenom o samotné předání
příslušné krabičky, lékárník,
který je pečlivě vyškoleným odborníkem, ví, v čem spočívají
rizika toho kterého konkrétního medikamentu, takže se ptá

na vaše příznaky, vysvětluje
správné podávání, upozorňuje na možné nežádoucí účinky.
Když jde o lék, který se nesnese
s jiným, ověří, zda pacient nic
podobného neužívá.
Studium na farmaceutické
fakultě trvá pět let, následuje
povinné celoživotní vzdělávání,
magistři absolvují nejrůznější
kurzy, semináře a školení, navíc
v rámci bodovacího systému,
jímž je zajištěno, že si své vědomosti opravdu udržují a rozšiřují. Tohle všechno by měl návrh
pana poslance zcela degradovat
na pouhé zaslání léku podle receptu. A tečka.

Dostala se mi do rukou kniha
o historii českých zemí určená studentům a učitelům. Brzy
oslavíme 74. výročí osvobození
naší vlasti, proto se s vámi chci
podělit o vyčtené poznatky. Dozvíte se např., že nás osvobodila americká armáda „a“ Rudá
armáda. Nebo že z jihu a ze
západu Evropu osvobozovala

spojenecká vojska a z východu
„vpochodovala“ Rudá armáda.
Dokonce prý tady nebylo tak
špatně, že na rozdíl od Němců
naši muži nemuseli rukovat do
armády, ale „pouze“ šli pracovat do německých továren, aby
„nahradili“ chudáky německé muže, kteří rukovat museli.
Nedávno jsem se dozvěděl, jak
u Stalingradu se chudáci němečtí obránci bránili zuřivému útoku Rudé armády. Je mi z toho
všeho smutno. Jsem si vědom, že každý režim si historii

upravuje a používá jen to, co se
mu hodí, ale to, co se děje dnes,
už je zvrhlost.
Možná, že se někteří dnešní
autoři knih a filmových dokumentů zhlédli v nacistickém ministru propagandy a používají
jeho oblíbené heslo, že stokrát
opakovaná lež se stává pravdou.
Pamětníků ubývá a za chvíli
to bude už jen na nás, abychom
svým dětem a vnoučatům vysvětlovali skutečnou pravdu
a nedovolili dělat z hrdinů vrahy
a z vrahů hrdiny.

Decentralizace moci
Miroslav
Houška,
zastupitel Kraje
Vysočina
(KDU-ČSL)
Myšlenka na decentralizaci,
tedy přesun klíčových institucí
a úřadů také mimo Prahu, není
nová. V novodobé historii naší
země byla doplněna podmínkou
přesunu samosprávných pravomocí z centra do krajů, měst
a obcí.
Už při vzniku krajů první
hejtman Vysočiny František

Dohnal upozorňoval na nebezpečí soustřeďování moci do
Jihlavy. Věděl, že může způsobit žárlivost ostatních měst
a ta může přerůst v nevraživost.
Upozorňoval, že některá část
kraje se pak může vylidňovat
a zaostávat. Proto byly od začátku kraje jeho aktivity rozdělovány i jinam než do Jihlavy.
Je dobře, že je na to dál pamatováno – například se investuje do nemocnic ve všech pěti
okresech, podobně je tomu se
silniční sítí.

Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje dle
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných
celků
a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, výběrové řízení
na pozici:

úřednice/úředník
na úseku právní agendy
odboru dopravy
a silničního hospodářství
s místem výkonu práce Žižkova 57,
Jihlava

Kontaktní osoba:
Ing. Eva Plachá, tel.: 564 602 106,
e-mail: placha.e@kr-vysocina.cz.

Úprava historie?
Marek Nevoral,
zastupitel Kraje
Vysočina
(KSČM)

◾ Kraj Vysočina se v noci ze 2. na 3. dubna připojil ke kampani Rozsvítíme Vysočinu modře. Tu v rámci
Týdne porozumění autismu zorganizovalo Integrační centrum Sasov. Právě modrá je symbolem komunikace a sebevyjádření, s čímž mají lidé s autismem největší problémy. Světový den porozumění autiFOTO: JAROSLAV LOSKOT
smu připadá na 2. dubna a veřejnost si ho připomíná od roku 2008. 

A náš stát? Ten decentralizaci potřebuje jako sůl. Praha
je přecpaná institucemi, které
s městem často ani nesouvisejí.
Jsou tam, protože jsou jediné.
A svou činnost mnohdy vykonávají setrvačně z doby, kdy pod
ně mnohé spadalo. Praha a okolí
jsou již natolik zastavěné, že se
tam nedá dýchat a zabírat pro
úřady další zemědělskou půdu
je jen zadělávání na problém,
který po nás budou muset řešit
další generace. Proto jsem jednoznačně pro decentralizaci.

Ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina vyhlašuje dle
§ 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, výběrové
řízení na pozici:

úřednice/úředník
na úseku dopravní
obslužnosti Kraje
Vysočina v oblasti
dopravního plánování
a realizace veřejných
zakázek
odboru dopravy
a silničního hospodářství
s místem výkonu práce Žižkova 57,
Jihlava
Kontaktní osoba:
Jana Činčárová, tel.: 564 602 151,
e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu právního zaměření
• znalost zákona č. 13/1997 Sb., zákona č. 183/2006 Sb., zákona
č. 129/2000 Sb.,
• dobrou uživatelskou znalost běžného kancelářského software
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební
motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:

• zkušenosti ve veřejné správě a investiční výstavbě (smluvní vztahy
ve výstavbě)
• zkušenosti v oboru dopravních staveb a v oboru pozemních
staveb

nabízíme:
•
•
•
•

pracovní poměr na dobu neurčitou
předpokládané zahájení pracovního poměru od 1. 6. 2019
plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních
a mimořádných složek platu
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro absolventy

Plné znění výběrového řízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz,
volná místa. Přihlášku do výběrového řízení podejte
prostřednictvím e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz
nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova ul.
57, 587 33 Jihlava tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
do 15. května 2019 do 12:00 hodin.

požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu
• základní orientaci v problematice zajišťování dopravní obslužnosti
kraje, v problematice veřejných zakázek v oblasti veřejné dopravy
• přehled v oblasti veřejné správy, znalost zákona č. 129/2000 Sb.
• schopnost zpracovávat odborné analýzy v oblasti dopravní
obslužnosti
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost a spolehlivost,
dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office,
internet)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební
motorové vozidlo při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:

• znalost zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 250/2000 Sb.

nabízíme:
•
•
•
•

pracovní poměr na dobu neurčitou
předpokládané zahájení pracovního poměru od 1. 7. 2019
plný pracovní úvazek, 11. platovou třídu
odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních
a mimořádných složek platu
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• pozici vhodnou i pro osoby s pohybovým zdravotním postižením
• pozici vhodnou i pro absolventy

Plné znění výběrového řízení je dostupné na www.kr-vysocina.cz,
volná místa. Přihlášku do výběrového řízení podejte
prostřednictvím e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz
nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova ul.
57, 587 33 Jihlava tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
do 15. května 2019 do 12.00 hodin.

Zvláštní příloha měsíčníku Kraj Vysočina

Hospodaření

populárně
duben 2019

Krajské školství

Na Vysočině jsou
cyklisti vítáni
II
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Stovky milionů korun každoročně rozdělí formou DOTACÍ Kraj Vysočina nad rámec
povinných výdajů mezi obce,
neziskovky ale i právnické
či fyzické osoby podnikající. V předešlých sedmnácti
letech se krajské peníze na
rozvoj regionu, posílení jeho
konkurenceschopnosti nebo
podporu veřejných aktivit
obyvatelstva rozdělovaly hned
několika různými cestami.

Obecně je rozpočet odhadem výdajů
a příjmů na příští období. Pro krajský
rozpočet tato obecná definice samozřejmě platí také, nicméně jeho příprava, schvalování, práce s ním i jeho publikování je poměrně jasně upraveno
legislativou. Pokud má být rozpočet
skutečným plánem „pro život“, měl by
respektovat reálné potřeby související
s rozvojem regionu, měl by poskytovat
„mantinely“ pro investiční a rozvojové
aktivity kraje, v neposlední řadě – pokud je dobře sestaven – měl by umět
zdravě reagovat na příležitosti i případné problémy.
Kondice krajského rozpočtu je přímo
úměrná výši daňových příjmů. Pokud se
daří inkasovat rostoucí daňové výnosy,
daří se i kraji a obcím. Kraje v České republice z vybraných sdílených daní získávají do svých příjmů 8,92 %. Z takto
vytvořeného objemu pro Kraj Vysočina
připadá 7,33 %. Zatímco Kraj Vysočina
bude v letošním roce hospodařit plánovaně s částkou 5,008 miliard korun sdílených daňových příjmů, obce na území
kraje mohou počítat celkem s cca sedmi
miliardami korun těchto příjmů. Na každého z 509 274 obyvatel, kterého na konci loňského roku započítal do evidence
Český statistický úřad, tak připadá cca
23 560 tisíc korun ze sdílených daňových příjmů obcí a měst našeho regionu
– ty musí kraje i obce a města účelně,
efektivně a hospodárně využít na zajištění svého rozvoje a zabezpečení veřejných
služeb ve svém území.
Tyto služby poskytuje Kraj Vysočina
buď přímo nebo prostřednictvím svých
příspěvkových organizací – nemocnic,
škol, sociálních zařízení, krajské knihovny, správy a údržby silnic, destinační
agentury, projektové kanceláře, muzeí,
divadla..., jimž musí kraj jako jejich zřizovatel poskytnout potřebné finanční prostředky. Významnou kapitolou krajského
rozpočtu jsou DOTACE. Jejich existence
v případě Kraje Vysočina svědčí o ochotě krajské samosprávy spolupodílet se na
projektech obcí, neziskovek, ale i právnických a fyzických osob. Přispíváme tak
k vícezdrojovému financování aktivit,
což je z hlediska rozvoje regionu a participace na nákladech akcí velice zdravé,
a dokladuje to zájem o společnou věc.
Jak funguje krajský rozpočet, co je možné z něho vyčíst a jaké informační poklady skýtají statistiky krajského úřadu, se
dozvíte na následujících stranách.
Úplné znění krajského rozpočtu, včetně rozpisu položek na jednotlivých kapitolách, naleznete na webových stránkách
www.kr-vysocina.cz v sekci rozpočet
a hospodaření.

Fauna a flora
v krajském
rozpočtu
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Nová dotační politika kraje

ÚVODNÍ SLOVO

Martin Kukla, náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky
a majetku (ANO 2011)

Miliony
na kůrovce

Kromě programů Fondu Vysočiny
fungovala i pravidla rady a zásady zastupitelstva. Systém byl sice štědrý, ale
hrozilo, že časem by mohl limitovat žadatele svou náročnou strukturou. A tak
v letošním roce přišla po důkladné přípravě v roce 2018 změna. Nová dotační
politika Kraje Vysočina.
„Od roku 2019 je drtivá většina dotačních programů Kraje Vysočina sjednocena pod hlavičkou Fondu Vysočiny,
a programy tak mají jednotný charakter,
například stejný formulář žádosti, závěrečného vyúčtování či strukturu výzvy
programu. Celý systém byl upraven tak,
aby žadatelům zjednodušil podávání
a následnou administraci jejich žádostí.
Žadatelům je nově umožněno doplňování chybějících příloh, což předtím nebylo možné. Další kvitovanou změnou ze
strany žadatelů je možnost nedodržení
celkových nákladů akce bez následného
pokrácení dotace, a to za podmínky, že
žadatel dodrží minimální procentuální
podíl stanovený programem a zrealizuje
celý plánovaný projekt,“ vyjmenovává
praktické výhody nové dotační politiky
náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal
(STAN + SNK ED).
První dotační tituly na rok 2019
v rámci nového systému podpory už
vyhlásilo prosincové zastupitelstvo kraje spolu s rozpočtem kraje na daný rok,
zároveň už od konce loňského roku jsou
také známy všechny programy, které budou pro rok 2019 připraveny. Potenciální žadatelé mají možnost se seznámit
na novém webu Fondu Vysočiny www.
fondvysociny.cz se všemi dotačními tituly, které budou v roce 2019 vyhlášeny,
a mají možnost se na jejich čerpání připravit a rozvrhnout si vlastní zdroje kofinancování. „Celková suma pro rozdělení mezi programy bude do budoucna
vázána na daňové příjmy kraje. V roce
2019 je Kraj Vysočina připraven mezi
žadatele rozdělit ze svých daňových
příjmů až 5,5 %, což odpovídá více než
293 milionům korun,“ vyčísluje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast

10 000 000 Kč

Podnikání a inovace

105 400 000 Kč

Regionální rozvoj a veřejná správa

19 800 000 Kč

Kultura a památková péče

1 200 000 Kč

Doprava a mobilita

4 000 000 Kč

Vzdělávání a školství

88 500 000 Kč

Životní prostředí a zemědělství

29 200 000 Kč

Sociální oblast a zdravotnictví

5 000 000 Kč

Informační a komunikační technologie

17 050 000 Kč

Volnočasové aktivity a sport

ekonomiky a majetku Martin Kukla
(ANO 2011).
V rámci Fondu vyhlašuje kraj programy s rozdílným způsobem výběru
projektů – jedná se o programy se soutěžním charakterem (výběr projektů
prostřednictvím řídících výborů, které
bodují míru naplnění podle předem daných kritérií) nebo s nesoutěžním charakterem (výběr projektů dle času doručení žádosti nebo dokonce s dotací pro
všechny podané žádosti). Cílem změny
totiž nebylo redukovat krajské dotační

13 000 000 Kč

Cestovní ruch

tituly, ale co nejvíce zpřehlednit celý
systém poskytování dotací pro žadatele.
„Nová dotační politika Kraje Vysočina si bude muset poradit i s mimořádnými a neočekávanými skutečnostmi.
Z důvodu gradující kůrovcové kalamity
má vedení kraje potřebu pomoci vlastníkům lesů s péčí o budoucí lesní porosty.
Proto bylo do rezerv kraje už na konci
loňského roku přesunuto 100 milionů
korun z daňových příjmů kraje. Těmito
penězi, říkejme jim navíc, posílíme nad
rámec příslibu dotační politiku. O jejich

rozdělení rozhodne krajské zastupitelstvo na základě konkrétní potřeby,“ doplňuje Martin Kukla.
Mimo dotační politiku Kraje Vysočina z důvodů jiné specifické administrace nebo nastavení podmínek čerpání
jinou třetí osobou např. ministerstvem
zůstávají mimo nový systém např. dotace na výměnu kotlů, výplata stipendií
studentům středních škol nebo vyrovnávací platby určené na financování
sociálních služeb.


JITKA SVATOŠOVÁ

Historie Fondu Vysočiny 2002–2018
•

Vyhlášeno 411 grantových programů

•

Nabídnuto 1,047 miliardy korun

•

Realizovány projekty za téměř 3 miliardy korun

•

Podáno 22 500 žádostí

•

Podpořeno 12 850 žádostí (57 %)

Nejdéle vyhlašované grantové programy:
• Čistá voda – 1 210 žádostí, 642 uspokojených
žadatelů, rozděleno 55 milionů korun
• Regionální kultura – 1 463 žádostí, 855 uspokojených
žadatelů, rozděleno 30 milionů korun
• Sportoviště – 2 233 žádostí, 1 066 uspokojených
žadatelů, rozděleno 51 milionů korun

HOSPODAŘENÍ POPULÁRNĚ
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Podporujeme naši budoucnost
Kapitola Školství, mládeže
Vyplacená
a sportu s částkou 5,67 miliard
krajská
stipendia
korun je rozhodně nejobjemnějcelková
ší kapitolou rozpočtu Kraje Vyškolní
rok
částka
sočina pro rok 2019. Částka má
v
tis. Kč
pokrýt řadu nejrůznějších aktivit,
2010/2011
1 036,50
které se odráží nejen ve školních
lavicích, ale také ve volném čase
2011/2012
1 995,50
našich dětí a mládeže.
2012/2013
3 177,00
Velkou část z kapitoly školství
představují tzv. Přímé výdaje ve
2013/2014
3 291,00
školství, které kraji posílá Minis2014/2015
3 021,50
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy na vzdělávání poskytované
2015/2016
2 671,50
krajským a obecním školstvím –
2016/2017
2 320,00
jednoduše řečeno na platy učitelů
i nepedagogických pracovníků
2017/2018
2 633,00
a na učební pomůcky.
celkem
20 146,00
„V tomto kontextu mohou zapadnout drobnější částky, v praxi
však velmi klíčové, podporující vzdělávacími potřebami a podnejrůznější prospěšné činnosti ve poru zájmových aktivit dětí,
školství na Vysočině. Jmenovat 8,5 milionu korun se využije na
podporu modernizace odbormůžeme například tři miliony
ného vzdělávání a prokorun na podporu a popularizaci učebních
pagace technických
oborů, které se dlouoborů v základních
Na krajské
m
iu
d
n
e
hodobě
potýkají
a středních školách
ip
st
s nízkým počtem
ve spolupráci s firdosáhlo
mami, například
absolventů,“ při43,3 % žáků
h
blížila radní Kraje
prostřednictvím
stipendijníc
oborů
Vysočina pro oblast
projektů Merkury
školství Jana Fialová
do základních škol
(ČSSD). Bezmála milion
nebo Postav si svoje auto.
korun pomůže uhradit působení
Krajský rozpočet spolufinancucizojazyčných lektorů – rodilých je i úspěšné evropské projekty
mluvčích na středních školách v oblasti školství. Například nové
a středoškolská zahraniční stu- budovy v areálu Školního statku
dijní stipendia. Dalších 11 mili- v Humpolci nebo tři centra obnoonů jde obcím na zabezpečování vitelných zdrojů energie v Jihlavě,
vzdělávání žáků se speciálními Třebíči a Žďáru nad Sázavou.
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Příjmy a výdaje krajského
rozpočtu
Až osmiprocentní letošní nárůst příjmů oproti loňskému roku se pozitivně odráží v celkovém objemu
peněz, se kterými bude v následujících 12 měsících hospodařit Kraj Vysočina. Počítá s příjmy
ve výši 10,74 miliard korun, s 844 miliony korun
čerpanými z Fondu strategických rezerv Kraje
Vysočina a v kolonce plánované výdaje najdete
částku 11,59 miliard korun. Jak znázorňuje graf,
největší rozpočtové výdaje kraje jdou do školství
(5,67 miliard) a dopravy (téměř 2 miliardy korun).
Krajští zastupitelé v závěru
loňského roku odsouhlasili, že
příjmová část rozpočtu bude
posílena o 844 milionů korun
z krajského Fondu strategických
rezerv. Jde o částku, kterou
bude kraj letos potřebovat na
doplacení projektů dotovaných

evropskými fondy. Evropské
peníze mají pokrýt celou řadu
akcí, například stavbu obchvatů
Velkého Beranova nebo Nového Veselí, výstavbu výjezdové
základny v Ledči nad Sázavou
nebo úpravy expozic hradu
Roštejn a vybudování Krajského

komunitního a poradenského
centra v Jihlavě.
Významnou novinkou ve
struktuře rozpočtu pro rok 2019
je změna v krajské dotační politice. Zatímco ještě v roce 2018
některé z dotací financovaly jednotlivé kapitoly rozpočtu, nově
kraj peníze na systémové dotace rozděluje komplexně v rámci Fondu Vysočiny. Kapitola
Dotační politika proto počítá
s částkou 293,2 milionu korun.
Více o této tematice na straně I.

Rozpočet posílily
peníze z přebytku
hospodaření roku 2018

Navíc rozpočet na rok 2019
významně posílily prostředky,

které představují přebytek
hospodaření roku 2018. Kraj
téměř o 100 milionů korun posílí kapitolu Doprava, dalších
50 milionů dostali krajští silničáři na odstranění škod po zimě,
80 milionů využije krajské
zdravotnictví.
Už v lednu krajské zastupitelstvo odsouhlasilo 2,4milionovou dotaci pro havlíčkobrodskou Jiskru, která v červnu
pořádá Mistrovství světa v softbalu, čtyři miliony korun využijí
krajští hasiči na pořízení projektové dokumentace nového výjezdového stanoviště HZS Kraje
Vysočina a Fond strategických
rezerv byl navýšen o 250,6 milionů korun.

Čísla v sociálních službách
V současné době pracuje
na Vysočině v sociálních službách více než 3 800 lidí, z toho
2 700 vykonává péči přímo o klienty v domovech pro seniory,
ústavech, v chráněných bydleních
či v terénních sociálních službách.
Průměrná mzda se v této profesi za poslední čtyři roky zvýšila
o devět až dvanáct tisíc korun,
podle výše dosaženého vzdělání.
„Je to příznivý trend, především
s ohledem na fakt, že osobní náklady představují v sociálních
službách nejvyšší objem, jejich
podíl na celkových provozních

nákladech služeb je téměř 80 %,“
říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí
Pavel Franěk (ANO 2011). Kraj
Vysočina zřizuje 11 organizací
poskytujících služby pro seniory
(domovy pro seniory a domovy
se zvláštním režimem) z celkových 25 na území Kraje Vysočina.
V tuto chvíli je v nich nabízeno
1 276 lůžek, celkově domovy v regionu zajišťují 2 580 lůžek. Letos
nově bude navýšena kapacita Domova pro seniory v Havlíčkově
Brodě a do dvou let v novém zařízení v areálu Nemocnice Jihlava.

Vývoj prostředků na sociální služby
Celkem

MPSV

kraj

2015

557 700 000

443 100 000

114 600 000

2016

596 800 000

471 500 000

125 300 000

2017

696 300 000

576 300 000

120 000 000

2018

896 100 000

759 300 000

136 800 000

2019

940 100 000

801 600 000

138 500 000

ZDROJ: ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Vysočina je lídrem v investicích
Z informací připravených
v souvislosti s uzavíráním hospodaření za rok 2018 vyplynulo, že 34 % veškerých výdajů
Kraje Vysočina bylo směřováno
do konkrétních investic – staveb, technických zhodnocení,
rekonstrukcí a modernizací.
„Pro zjištění míry investování jsme celkové výdaje očistili
o tzv. přímé výdaje ve školství,
což jsou prostředky na platy

pedagogických a nepedagogických pracovníků regionálního
školství. O těchto penězích nemůže kraj prakticky rozhodovat,
jsou předem určeny na stanovený účel a jsou kryty státní dotací,“ uvedl náměstek hejtmana
Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla
(ANO 2011). Příznivá vysoká
míra investování je u Kraje Vysočina dlouhodobý trend a kraj

je v této oblasti na špici mezi
ostatními kraji.
O rok dříve kapitálové výdaje Kraje Vysočina tvořily 30 %
krajských výdajů, v roce 2016
to bylo 26 % a v roce 2015 to
bylo 34 %.
Aktuální vysoká čísla vlastních investic Kraje Vysočina
dokládají plnění priorit současného vedení. „V roce 2018 byl
ze strany Vysočiny enormní

zájem zhodnotit maximálně
svůj majetek. Nejvíce je to vidět
na rekonstruovaných silnicích,
na nových pavilonech krajských
nemocnic, na moderních učebnách středních škol, ale i na
moderních technologiích šetřících provozní výdaje veřejných
budov, kde bylo třeba zásadních zásahů do elektroinstalací,
vodovodů, rozvodů,“ popisuje
Martin Kukla.

INVESTICE KRAJE VYSOČINA

◾ Už letos v létě bude posílena kapacita Domova pro seniory v HavlíčFOTO: 3X KRAJ VYSOČINA
kově Brodě. 

◾ Zatím jen skelet, ale už za rok nová Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

◾ Supermoderní učebny a laboratoře využívají například žáci VOŠ a SPŠ
Žďár nad Sázavou.
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Opravy mostů

Letošní zima
a stav silnic

Stavby důležitých obchvatů
Nejvýznamnějšími dopravními stavbami, které najdete
ve schváleném rozpočtu Kraje
Vysočina pro letošní rok, jsou
obchvaty na silnici II/353 u Nového Veselí na Žďársku a na silnici II/602 u Velkého Beranova
na Jihlavsku. Náklady na obě
dlouho připravované akce se pohybují ve výši přes 1,15 miliardy
korun, přičemž o 805 milionů
korun žádá kraj z Integrovaného
operačního programu. V plánu jsou i další obchvaty. Jejich
realizaci však často zpomaluje
mimo jiného náročný výkup pozemků. Kraj nyní věnuje velké

Kolik stojí
zimní údržba silnic
na Vysočině
sezona

náklady na
zimu v tis. Kč

2012/13

213 741

2013/14

149 009

2014/15

149 378

2016/17

185 337

2017/18

181 694

2018/19

209 025

Každoročně s příchodem jara
skládají krajští silničáři účty deklarující škody na komunikacích
po zimě. V tomto případě jde
o částku, kterou těžko předem
plánovat, protože zima nerespektuje žádné tabulky, žádné průměry a žádné finanční limity.

◾ Díky soli jsou silnice i v zimě
FOTO: KRAJ VYSOČINA
sjízdné.

◾ Opravou projde letos i most v Třebíči.

Kraj Vysočina vlastní 867 mostů na silnicích II.
a III. tříd. Pouze tři z nich byly ke konci loňského
roku v havarijním stavu. Dva z nich projdou rekonstrukcí ještě letos a třetí se opravy dočká pravděpodobně v roce 2020. Dohromady krajský rozpočet
letos pokryje rekonstrukce a údržbu minimálně
dvacítky mostů, v případě navýšení financí a získané podpory ze SFDI až 40 mostů po celé Vysočině.
Krajský rozpočet počítá
s tím, že na rekonstrukci mostů
bude vynaloženo přes 28 milionů korun, další desítky milionů
bude možné na opravy mostů
využít z přebytku hospodaření

z roku 2018 a peníze kraj očekává také ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Pokud
prostředky získá, mohl by zafinancovat opravy dalších čtyř
mostů za 17 milionů korun.

úsilí přípravě obchvatů Salačovy
Lhoty a Lukavce na Pelhřimovsku, obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou nebo obchvatům, které
mají být připravené jako klíčové
stavby pro přepravu komponent
stavby dalších bloků Jaderné
elektrárny Dukovany – jihovýchodní obchvat Jihlavy, Třebíče,
Brtnice nebo Zašovic a Slavětic.
„Na projektovou přípravu těchto
obchvatů přispívá Státní fond dopravní infrastruktury. Stavby obchvatů kraj plánuje na roky 2023
až 2025,“ informoval radní Kraje
Vysočina pro oblast dopravy Jan
Hyliš (ČSSD).
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Jedním ze dvou havarijních
mostů, který letos projde zásadní rekonstrukcí, je most přes
železnici v Třebíči. Práce za odhadovaných 40 milionů korun
na něm odstartují 13. května
a za úplné uzavírky budou trvat do začátku listopadu. Další
letos kompletně rekonstruovaný most je ve Věžné a ten poslední v Bohdalově přijde na
řadu v roce 2020. Kraj ve svém
rozpočtu pro letošní rok počítá i s rekonstrukcí mostů přes
dálnici D1, a to v Petrovicích
a v Bystré.

Turisticky atraktivní expozice
Hrad v lesích mezi Telčí a Třeští se díky rozsáhlému
projektu za 73 milionů korun
s názvem Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic postupně proměňuje v atraktivní
cíl turistů. Letos v červenci se
návštěvníkům otevřou obě expoziční trasy plné interaktivních
prvků. A to včetně úplně nově
dokončené trasy A, která nabídne historický okruh Lovecké
sídlo v proměnách dějin. Stavaři
budou na hradě, který má pod
svými křídly Muzeum Vysočiny
Jihlava, pracovat ještě do podzimu 2020, a nejpozději do února
2021 má být projekt spolufinancovaný evropským fondem
IROP dokončen.
Krajský rozpočet v kapitole
Kultura počítá také s mimořádným příspěvkem pro Muzeum
Vysočiny Pelhřimov, které spravuje Hrad Kámen. Schválených
900 tisíc korun letos zajistí pořízení projektové dokumentace
k nové expozici na hradě. I tady
se mohou návštěvníci těšit
na inovaci expozic, ale také

HOSPODAŘENÍ POPULÁRNĚ

◾ Budoucí obchvat na silnici II/602 Velký Beranov.

FOTO: KRAJ VYSOČINA

Na Vysočině jsou cyklisti vítáni
V krajském rozpočtu existuje
řada kapitol, které mají v čase
výrazně vzestupný vývoj. Jednou takovou je cyklodoprava
a cykloturistika. Dotace této
turistické infrastruktury se ve
Fondu Vysočiny objevily poprvé v roce 2015, a to ve výši
1,5 milionu korun.
Rok před tím kraj schválil
Strategii rozvoje cykloturistiky

a cyklodopravy na Vysočině do
roku 2020, od roku 2018 rozšířil
možnosti podpory o investiční
projekty – například o výstavbu cyklostezek, a výsledkem
je 11milionová alokace pro rok
2019. Peníze využilo například
město Třebíč, které nechalo
zbudovat podchod a podjezd pro
cyklisty pod silnicí I/23 v ulici
Sucheniova.

Krajské dotace na cyklodopravu a cykloturistiku
11 000 000 Kč
8 400 000 Kč

◾ Interaktivní prohlídková trasa pro malé objevitele lesního tajemství na hradě Roštejn.

například na zpřístupnění dosud
uzavřené hradní kaple Panny
Marie Bolestné, jejíž první etapa

obnovy probíhá právě v letošním
roce a zahrnuje mimo jiného restaurování oltáře. Finálně bude
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stát 21 milionů korun a návštěvníci si ji budou moci prohlédnout
v roce 2021.

4 000 000 Kč

4 000 000 Kč

2016

2017

1 500 000 Kč

2015

2018

2019

INVESTICE KRAJE VYSOČINA

◾ Nenápadně vyhlížející nový Dětský pavilon Nemocnice Nové Město na
FOTO: 3X KRAJ VYSOČINA
Moravě.

◾ Střední průmyslová škola Třebíč se rozrostla o nový výukový trakt.
Mohla opustit část detašovaných pracovišť.

◾ Brněnský most na silnici II/602 byl sice pro dopravu otevřen už na podzim 2018, ale dokončovací práce na mostě pokračovaly až do jara 2019.

HOSPODAŘENÍ POPULÁRNĚ
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Kolik stojí zdraví?

Fauna a flora
v krajském rozpočtu

◾ Už jen pár týdnů dělí havlíčkobrodskou nemocnici od spuštění nové magnetické rezonance. Aktuálně probíhá její náročná instalace, které předcházely i speciální stavební úpravy přízemí hlavní lůžkové budovy. Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla a technický náměstek ředitele havlíčkobrodské nemocnice
Josef Tvrdý prostudovali technickou dokumentaci supermoderního diagnostického přístroje, na který byla
FOTO: KRAJ VYSOČINA
použita mimo jiné i dotace z IROP. 

Krajské peníze na realizaci stavebních akcí
v oblasti zdravotnictví (skutečnost v mil. Kč)
hodnota stavebních prací

Zřizovatel nemocnic, v našem
případě Kraj Vysočina, přebírá
odpovědnost za to, že mají lékaři
i sestry ke své práci vhodné pracovní prostředí, moderní přístrojové vybavení a s tím jsou spojené nemalé náklady na investice do
nových staveb, technického zhodnocení a také do oprav. Platby od
zdravotních pojišťoven krajským
nemocnicím nepokryjí veškeré
náklady na provoz. S dorovnáním
chybějících finančních prostředků pomáhá Kraj Vysočina pěti
krajským nemocnicím. Dále zajišťuje prostředky na zajištění lékařské pohotovostní služby nebo
prohlídek těl zemřelých.
Nárůst příspěvku na provoz
v roce 2018 oproti předchozímu
období byl způsoben zejména
zvýšením příspěvku nemocnicím za účelem úhrady rostoucích
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S více než 14 miliony korun
hospodaří krajský odbor Životního prostředí a zemědělství na
kapitole životního prostředí. Běžné výdaje v této kapitole pro rok
2019 pokrývají prostředky na
ekologickou výchovu i osvětu, na
péči o chráněná území, na ochranu
zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů i na prevenci vzniku
odpadů. Činnosti pracovníků této
agendy však směřují i k ochraně
obyvatel Vysočiny. Financují monitorování stavu ovzduší v kraji
a také protiradonová opatření.
Jednou ze zajímavých položek
schváleného rozpočtu je částka
1,3 milionu korun. Tyto peníze přispívají na provoz Stanice
ochrany fauny Pavlov, která se
stará o zraněná zvířata a zajišťuje environmentální výchovu.
Významné prostředky dosahující
bezmála sedmi milionů korun,
tedy téměř půlky rozpočtu kapitoly, jdou na péči o zvláště chráněná
území, přírodní parky, o evropsky významné lokality, ale také
na ochranu zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů. Téměř dva miliony kraj vynakládá

◾ Péče o chráněná území a tzv. ochranný management přijde Kraj Vysočina ročně přibližně na 6,6 milionů korun. Se začátkem jara začínají
ožívat chráněné tůně např. u Hajnic u Branišova. Výskyt čolků mapoval
FOTO: KRAJ VYSOČINA
radní Kraje Vysočina Martin Hyský. 

na aktuální informace o stavu
ovzduší po celé Vysočině včetně
průmyslové zóny města Jihlavy a dalších 300 tisíc korun jsou

výdaje spojené s opatřeními ke
snížení míry ozáření z přítomnosti radonu ve veřejných budovách
a v pitné vodě.

Kde krajské peníze pomáhají
Jednotlivé kapitoly krajského rozpočtu musí počítat i s podporou menších, nikoli však
méně důležitých aktivit obyvatelstva, spolků nebo neziskovek. Nejde o samozřejmost,
v mnoha případech podpory je Vysočina jediným krajem, který danou dotaci nebo jinou
formu podpory poskytuje nebo je výrazně štědřejší, než jiné kraje. Žádnou z vybraných
položek nemusí kraj poskytovat, ale její existence příznivě ovlivňuje formování zájmové
činnosti současné populace nebo má například zásadní efekt pro rozvoj venkova. Jen
pro příklad uvádíme částky, kterými Kraj Vysočina pomůže v roce 2019.

87

2015

2016

nákladů, které nejsou kryty výnosy od zdravotních pojišťoven
v souvislosti s navyšováním mezd
ve zdravotnictví, na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření za
rok 2017 a závazků vyplývajících z obchodních vztahů vůči
dodavatelům.
V těchto částkách nejsou zahrnuty EU projekty realizované

2017

2018

2019

v oblasti regionálního zdravotnictví. Nárůst výdajů mezi obdobím
do roku 2015 a dalšími roky je
způsoben tím, že jsou dokončovány velké, finančně náročné,
avšak neodkladné investiční akce
– zejména Rekonstrukce pavilonu
interny Nemocnice Jihlava nebo
stavba Pavilonu chirurgických
oborů Nemocnice Třebíč.

Krajské peníze pro zdravotnictví (skutečnost v mil. Kč)
rok

příspěvek na provoz

investiční příspěvek

2015

273 086

49 086

2016

292 134

29 224

2017

329 142

11 732

2018

478 298

14 823

2019 (předpoklad)

474 723

37 224

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Činnost sborů dobrovolných hasičů 4,4 milionu korun
Příspěvek na činnost spolků (zahrádkáři, včelaři a chovatelé) 800 tisíc korun
Vyšetření moru včelího plodu 2 miliony korun
Shromáždění, vyhodnocení a výkup spodních čelistí uloveného prasete divokého
750 tisíc korun
Středoškolská zahraniční studijní stipendia 164 tisíc korun
Podpora Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina 400 tisíc korun
Podpora tělovýchovy a sportu (dětská olympiáda, handicapovaní sportovci apod.)
5,2 miliony korun
Podpora Všesportovnímu kolegiu Kraje Vysočina 4,2 miliony korun
Sportovní a tréninková centra mládeže 6,6 milionů korun
Podpora obcí na převody vzdělávacích činností, na zabezpečení vzdělávání žáků
se speciálními potřebami 11 milionů korun
Podpora Centra dokumentárního filmu v Jihlavě 350 tisíc korun
Podpora Českého klubu turistů, oblast Vysočina 370 tisíc korun
Podpora měst s památkami UNESCO 1,5 milionu korun
Příspěvek Stanici ochrany fauny Pavlov 1,3 milionu korun
Podpora systému Euroklíč (bezbariérová WC) 50 tisíc korun
Příprava budoucích pěstounů a osvojitelů 500 tisíc korun
Podpora rodinné a seniorské politiky (Univerzita třetího věku, provoz Senior
a Family Pointů apod.) 5,9 milionu korun
Příspěvek Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 2,2 milionu korun
Podpora Vysoké školy polytechnické Jihlava 4,8 milionu korun
Podpora internetové sítě ROWANET 3,8 miliony korun

Desítky milionů navíc pro vlastníky lesů
Lesní plochy na Vysočině
napadené kůrovcem se meziročně zvýšily zhruba pětinásobně. V příloze opatření obecné
povahy v katastrálních mapách

„Prakticky to znamená možnost odložit v tomto území těžbu souší už neživých stromů až
do konce roku 2022 s tím, že
přednostně budou zpracovány

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina:
„V roce 2014 bylo v celé ČR nahodile vytěženo
4,5 milionu kubíků dřeva. To samé množství muselo být
jen v Kraji Vysočina vytěženo loni. Letos odhadujeme,
že se může těžba až zdvojnásobit, v případě ideálního
počasí i ztrojnásobit. Musím konstatovat, že kůrovec
zatím vede na všech frontách.“
Kraje Vysočina převládá rudá
mimořádná kalamitní zóna –
tedy území, kterého se nově od
3. dubna 2019 týkají ustanovení
veřejné vyhlášky opatření obecné povahy.

aktivní stromy napadené kůrovcem. Vlastníkům se sice uvolní
ruce pro dílčí práce v lokalitách, které mají ještě šanci na
záchranu nebo z nich může být
ještě ekonomický prospěch, ale

existuje reálné riziko pádu vyhnilých stromů. A to přesto, že
do lesů veřejnost chodí pouze na
vlastní nebezpečí,“ upozorňuje
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (nez. za ČSSD).
Zatímco v minulých letech
státní dotace na práce v lesích
využívaly stovky vlastníků lesů,
letos vše nasvědčuje tomu, že
Kraj Vysočina zaeviduje tisíce
ohlášení, které budou následně
podloženy žádostmi vč. potvrzení o skutečně vykonaných
zásazích. „Mluvíme o desetimilionových částkách, o které
vlastníci lesů prostřednictvím
Kraje Vysočina stát žádají. Zájem o ně je dvojnásobně vyšší
než v minulosti,“ říká Martin
Hyský (ČSSD), radní Kraje
Vysočina pro oblast životního

prostředí a zemědělství. Obrovský zájem je i o dotace, které
poskytuje z vlastního rozpočtu
prostřednictvím Fondu Vysočina zcela nově Kraj Vysočina.
Z titulu Hospodaření v lesích
2019 mohli majitelé lesů žádat
kraj o peníze například na zřizování oplocenek, opakovaný výchovný zásah, umělou obnovu
sadbou první i opakovanou poloodrostky a odrostky. Do konce března bylo do tohoto titulu
podáno 546 žádostí s úhrnnou
požadovanou výší dotace přesahující 30 milionů korun. Téměř
většina žadatelů pravděpodobně
splní podmínky vyhlášeného
titulu.
Rada Kraje Vysočina doporučila zastupitelstvu deklarovat,
že na řešení kůrovcové kalamity

◾ Běžný obrázek dnešní Vysočiny.
FOTO: KRAJ VYSOČINA


Poděkování za spolupráci na tematické příloze patří Anně Krištofové, Pavlu Tulisovi, Monice Brothánkové, Evě Janouškové a Jitce Svatošové.

a sucha bude využito až 100 milionů korun z Fondu strategických rezerv. S jistotou tedy platí,
že původní alokace krajského
dotačního titulu Hospodaření
v lesích 2019 bude z původních
7,5 milionu korun navýšena na
částku pokrývající všechny předložené správně zaslané žádosti.
Podle hejtmana Kraje Vysočina
Jiřího Běhounka bude určitě nezbytné vyhlásit druhé kolo tohoto programu se stejným zaměřením, ideálně na podzim letošního
roku.
Peníze na pomoc s odstraňováním následků kůrovcové kalamity není v tuto chvíli možné
v čase porovnávat. V historii
Kraje Vysočina jde o první tak
rozsáhlou a fatální situaci.


JITKA SVATOŠOVÁ
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Mladí kuchaři se utkali
o nejlepší kachní recept

PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Nemocnice Pelhřimov
Je lepší, když tam nemusíme. Ale občas se
tomu nevyhneme. Řeč je o nemocnici. Tentokráte představíme tu pelhřimovskou.
O spokojenost pacientů
a kvalitní služby se stará 97 lékařů a 353 zdravotníků. Na své
budoucí povolání se zde v rámci
stáží připravují studenti Vysoké
školy polytechnické v Jihlavě
i studenti šestých ročníků lékařských fakult.

Čísla za rok 2018
• 533 narozených dětí
• 3 530 operací
• 80 754 ambulantně
ošetřených pacientů
„Naše nemocnice je moderně
vybaveným zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina. Podílíme
se na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče
v kraji. Máme zaveden systém
kontroly kvality péče a splňujeme všechny národní akreditační
standardy,” přibližuje ředitel Jan
Mlčák a dodává, že poskytují základní a specializovanou péči pro

celý region. Disponují 340 lůžky
na deseti odděleních a v areálu
nemocnice se nachází padesát
pět specializovaných ambulancí.
V minulých dvou letech díky evropským penězům ve velkém modernizovali přístrojovou techniku.

Programy pro veřejnost
i pro pacienty

V loňském roce připravili
zaměstnanci dětského oddělení
pro žáky základních škol projekt
s názvem Doktora se nebojíme,
s úsměvem do nemocnice zaměřený na prevenci úrazů, první
pomoc, zdravé stravování a hygienu rukou. Zúčastnilo se jej přes
šest set dětí z Pelhřimova a okolí.
Oddělení dlouhodobě nemocných přichystalo za pomoci dobrovolníků pro seniory aktivity na
nácvik sebeobsluhy, rehabilitaci
a trénování paměti. Během roku
připravují pro pacienty praktické

činnosti, jako jsou například výroba dekorací u příležitosti masopustu, Velikonoc a Vánoc, zdobení perníčků, příprava na advent,
zpěv koled a vánoční nadílka či
posezení s harmonikou. Gynekologicko-porodnické oddělení
pořádá předporodní kurzy pro
nastávající rodiče s prohlídkou
porodních sálů.
Každoročně Nemocnice Pelhřimov organizuje vánoční turnaj
v malé kopané pro týmy složek
Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina. Družstva
bojují o putovní pohár a zároveň
navazují a upevňují vztahy, které
jsou důležité při vzájemné spolupráci všech složek systému.

V květnu otevřou
novou lékárnu

Lékárna se dosud nacházela
ve střední části areálu nemocnice
a cesta k ní byla do prudkého kopce. Zejména pro seniory a imobilní pacienty tak byly služby
lékárny těžko dostupné. Od května budou moci pacienti využívat

novou lékárnu ve vestibulu hlavní
nemocniční budovy. Rozšíří se
nabídka volně dostupných léčiv a také nabídka akcí pro širokou veřejnost. Jedná se zejména
o preventivní akce ve spolupráci
s Českou lékárnickou komorou.

Připravují se na stavbu
nového pavilonu

Do dvou let by měly začít
práce na stavbě nové pětipodlažní budovy, která bude se stávajícím provozem propojena třemi
nadzemními spojovacími krčky.
Nový pavilon poskytne zázemí
pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení. Současně zde budou umístěny
urologické a neurologické ambulance. Počítá se i s prostorem pro
sanitky a s místy pro jejich stání.


EVA FRUHWIRTOVÁ

V dalším čísle představíme
Pedagogicko-psychologickou
poradnu a Speciálně
pedagogické centrum Vysočina

otevření pumptracku
& den singletracků
pátek 3. května 2019
od 15:00 do 17:00 hodin
Slavnostní otevření pumptracku v Cykloaréně Vysočina za přítomnosti zástupců Kraje Vysočina
a představitelů města Nové Město na Moravě.
Bohatý doprovodný program:

◾ Odborná porota hodnotila proces přípravy, chuť, ale také to, jak výFOTO: LIBOR BLAŽEK
sledný pokrm lahodí oku. 

V pětačtyřiceti minutách připravit čtyři porce hlavního chodu, a přitom použít jako hlavní surovinu kachní prsa. A ve
stejném časovém limitu udělat
dezert. To byl soutěžní úkol pro
žáky středních gastronomických
oborů, kteří se začátkem dubna
utkali o titul Kuchař Vysočiny
Junior 2019. Svůj kuchařský um
předvedli porotě, ve které zasedla i krajská radní pro oblast
školství Jana Fialová (ČSSD), na
půdě Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.
Tým o dvou kuchařích z každé
školy si rozdělil úkoly. Jeden
se věnoval přípravě hlavního
chodu a druhý dezertu. „Kachní
prsa a čokoládový fondant jsou
opravdu složitá jídla na přípravu. Nejde jen o chuť, ale také
o vzhled a způsob servírování.
Musím velmi ocenit to, jak se
budoucí kuchaři posouvají ve své
profesionalitě, a mám radost, že
na Vysočině máme tak šikovné

14:00–15:00 JEZDCI DIRTY PARKS – ukázky jízdy přímo na pumptracku
15:00
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PUMPTRACKU – slovo náměstkyně hejtmana Jany Fischerové
a starosty Nového Města na Moravě Michala Šmardy
15:15–15:30 CYKLOTRIAL SHOW Marek Pochtiol (juniorský mistr Evropy v biketrialu 2018, mistr světa v družstvech 2017)
15:30–16:30 SHOW FLAT BMX A WORKSHOP Martin Dražil (20. místo na UCI BMX Freestyle Fise, Francie 2018 a 11. místo
na Urban Waves, Belgie 2018)
16:30–16:45 CYKLOTRIAL SHOW Marek Pochtiol
Po celou dobu programu:
Cyklokuriozity Martina Zehnala
Red Bull Team se svým originálním vozem
Prezentace kol značek SUPERIOR a GHOST
Občerstvení Sun‘s Caﬀé, Hotel Ski

www.vysocina.bike

mladé lidi,“ zhodnotila Jana Fialová, která se ve volném čase
sama věnuje pečení a vaření.
Se zlatou medailí se do Chrudimi vrátila Tereza Pekařová,
získala ji za hlavní chod – kachní prso, pyré z červené čočky
s batátovým suflé, restovanou
kapustou a redukcí z pomerančového likéru a pomerančové šťávy.
Nejlepší dezert vznikl pod rukama Simony Chládkové, a tak nejvyšší ocenění přivezla do Třebíče. „Hodně jsem trénovala, bylo
to hodně pokusů a stálo mě to
dost času. Na soutěže jezdím, ale
poprvé jsem se umístila tady,“
prozradila s úsměvem Simona.
Nejlepší týmy zamíří do prestižní mezinárodní gastronomické
soutěže Gastro Junior Brno Bidfood Cup Brno 2020.


EVA FRUHWIRTOVÁ

video na
novinykrajevysocina.cz

Vítězný čokoládový fondant
Titul Kuchař Vysočiny Junior 2019 si z Havlíčkova Brodu začátkem dubna odvezla Simona Chládková z OA a HŠ Třebíč. Vyzkoušejte její recept.

Suroviny na 4 porce:

KŘÍŽOVKA O CENY
V červnu po svátku sv. Víta (15. června) se každoročně v Jemnici koná slavnost s podivným názvem – Barchan. Traduje se, že patří mezi nejstarší v Čechách
a na Moravě. Prokazatelné je však pouze to, že se uskutečnila už v roce 1713. Tehdy byla písemně zmíněna a z náhodného zápisu vyplývá, že už tehdy nebyla pro měšťany žádnou novinkou, ale zavedenou tradicí. Po celá staletí je jejím jádrem (znění v tajence). Stará pověst vypráví, že v roce 1312 se vydal král Jan
Lucemburský s vojskem na Moravu proti loupeživým rytířům a svoji mladou choť Elišku Přemyslovnu svěřil do péče měšťanům v Jemnici. Král ani v boji nezapomínal na svou novomanželku a postupně k ní vyslal posly se zprávami z tažení. Tak vznikla tato tradice a Běh o Barchan je od roku 2014 zapsán na prestižní Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

• 75 gramů másla
• 150 gramů čokolády
• 105 gramů třtinového cukru
do těsta
• 3 vejce
• 15 gramů hladké mouky
• gram soli
• 150 gramů mražených malin
• 75 gramů třtinového cukru

FOTO: LIBOR BLAŽEK
na přípravu omáčky
• 55 gramů čerstvých malin na ozdobu
• cukr moučka na ozdobu
• 25 gramů čokolády na dekoraci
Ve vodní lázni rozpustíme čokoládu a máslo, přidáme cukr a za
stálého míchání necháme rozpustit. Postupně zašleháváme vejce,
špetku soli a nakonec přidáme prosátou mouku. Těsto nalejeme do
tvořítek vyložených pečícím papírem. Pečeme v předehřáté troubě na
190 °C cca 11 minut.
Mražené maliny smícháme s cukrem a necháme za stálého míchání rozvařit. Zredukujeme a přecedíme. Rozpuštěnou čokoládu kápneme na pečící papír, mírně rozetřeme a necháme v chladu ztuhnout.
Před servírováním vyloupneme čokoládový lupínek a použijeme na
dekoraci. Hotový moučník poprášíme moučkovým cukrem, přidáme
nok ze zakysané smetany a dozdobíme čerstvými malinami. Dobrou
chuť!


MONIKA BROTHÁNKOVÁ

STAVÍME
z Merkuru

Nákupní centrum CITYPARK Jihlava
9. května
2019

Tajenku křížovky zasílejte do 20. května 2019 včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) na e-mailovou adresu: tajenky.NKV@regvyd.cz. Jména tří vylosovaných luštitelů zveřejníme v následujícím čísle a od Kraje Vysočina získají hodnotné věcné ceny. Znění tajenky z minulého čísla: Salon Expres. Vylosovaní výherci: Jarmila
Chromková, Třebíč; Marta Obořilová, Rovečné; Jiří Nerad, pošta Urbanov. Blahopřejeme!
Luštitel odesláním znění tajenky uděluje správci (Regionální vydavatelství, s.r.o., IČ: 27846717) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt a adresa), a to ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem správy dat souvisejících s vyhlášením
vybraných luštitelů křížovky zajišťované správcem. Tyto údaje budou správcem zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou, po vyhlášení budou ihned odstraněny.

• start soutěže 9.30 hod.
• vyhlášení výsledků 15.00 hod.
Moderuje: Milan Řezníček
www.kr-vysocina.cz
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KOUPÍM MOTOCYKL

31. 5. - 1. 6.

Simson
Jawa
n Pionýr
n Pařez

zusopen.cz

ČZ
Vozík PAV

RV1900897/02

NAVŠTIVTE BEZ OBJEDNÁNÍ NAŠI AMBLUANCI

CHIRURGICKÁ AMBULANCE - NZZ
MUDr. Jiří Madron

Ordinační hodiny:pondělí a čtvrtek: 16:00–20:00 hodin
sobota: 8:00–12:00 hodin
http://ambulance-cerekev.webgarden.cz

RV1900868/01

nám. T. G. Masaryka 44, 394 03 Horní Cerekev, okr. pelhřimov
mobil: +420 607 212 049, e-mail: madron@atlas.cz

Za podpory: Ministrstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Julius Prüger, Centrální depozitář cenných papírů
Ve spolupráci: Senát Parlamentu ČR, Asociace základních
uměleckých škol, Svaz měst a obcí
Hlavní mediální partneři: Česká televize a Český rozhlas

RV1900722/01

RV1900656/01

n

BRNÍ VÁS PRSTY RUKOU A NEMŮŽETE V NOCI SPÁT?
POTŘEBUJETE ODSTRANIT MATEŘSKÉ ZNAMÉNKO?
BOLÍ VÁS KLOUBY? POTŘEBUJETE CHIRURGICKÉ VYŠETŘENÍ,
ZAJISTIT OPERACE KÝL, ŽLUČNÍKU A DALŠÍ?

420 základních uměleckých škol
1000 akcí po celé ČR
350 měst

RV1900070/04

n

n

Tel.: 736 741 967
e-mail: altnabytek@seznam.cz

DĚTI ŽIJÍ UMĚNÍM

20.3.2019 18:46:59
OZ_inzerce_67x96mm_2019_Vysocina.indd 1

n

n

A jiné motocykly
bez TP, nepojízdné,
nekompletní,
na náhradní díly.

koncerty
výstavy
tanec
divadlo
workshopy

PLASTIA_Jarmark 2019_inzerce Vysocina_67x96mm.indd 1

Mustang
Babeta
n Korádo
n Stadion

n
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Soutěž o vStupenky!

RV1900745/01

PLETIVO

INZERCI V TITULECH NOVINY KRAJE PRO VÁS ZAJISTÍ:
Havel MOUKA

Z pozinkovaného drátu potaženého PVC
Výška
velikost ok – 6 x 6 cm
100 cm
29 kč
125 cm
37 kč
150 cm
45 kč
160 cm
48 kč
175 cm
52 kč
200 cm
59 kč
Lesnické pletivo uzlové, pozinkované
Odběr po celých rolích 50m.
Výška
průměr drátu/počet drátů
100 cm
1,6/2/11
125 cm
1,6/2/13
150 cm
1,6/2/14
160 cm
1,6/2/15
160 cm
1,6/2/20

Jitka PARBUSOVÁ

605 557 777
mouka@redvyd.cz

777 174 407
parbusova@regvyd.cz

Zdeněk SAMKO
725 958 825
samko@regvyd.cz

Štěpánka HADRAVOVÁ

Přijmeme řidiče sk. C+E
na cisternovou přepravu

5 x 5 cm
32,70 Kč
41 Kč
49 Kč
52,50 Kč
58 Kč
65 Kč

Nový vozový park, dobrý pracovní
kolektiv, nadprůměrný příjem,
sídlo společnosti v Dobroníně
tel: 773 699 312

cena
16,60 Kč
18,60 Kč
20,20 Kč
20,20 Kč
24,83 Kč

RV1900792/01

Běžný předprodej vstupenek na www.barevnostchuti.cz
nebo v prodejně razdvatisk, Havlíčkova 28, Jihlava.

Dále nabízím veškeré příslušenství ke stavbě plotu:

605 167 046
hadravova@regvyd.cz
RV1900001/27

www.chciinzerci.cz

Havlíček Drahomír, Pokojovice 6, 675 21 Okříšky
Tel. 568 870 796, 604 919 659
www.prodej-pletiva.cz

RV1900876/02

napínací a vázací dráty, sloupky, brány, branky, okrasné,
sportovní, katrová, chovatelská svařovaná pletiva.
Ceny jsou včetně DPH!!! Doprava zdarma.
RV1900904/02

Hlavní partner:

RV1900857/05

pošli SMS ve tvaru FeStIvAL 25519 na tel. číslo 734 862 225. 15. května
vylosujeme ze zaslaných SMS 10 výherců, každý získá 2 vstupenky
v hodnotě 200 kč zdArMA.

www.mh-plast.cz
MH - plast, s.r.o.
Lnářská 1635,
39601 Humpolec
Telefon:
+420 565 533 700
Email:
info@mh-plast.cz

VYRÁBÍME, MONTUJEME PLASTOVÁ OKNA I DVEŘE.
Nově ze 7-mi komorového profilu SCHÜCO LIVING 82.

46100a

Uzávěrka příštího čísla je 16. května 2019 a distribuce plánovaná od 27. května 2019. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz

RV1900010/74

46100a

dný i pro pasivní
domy.včetně
Uw celého
oknai venkovních parapetů, žaluzií,
kompletně,
vnitřních
až 0,72 W/m2K.
Výměnu
provádíme
sítí proti
hmyzuoken
a zednického
začištění.
vnitřních i venkovních parapetů, žaluzií,
ednického začištění.

RV1900902/01

NTUJEMETento
PLASTOVÁ
OKNAi Ipro
DVEŘE.
profil je vhodný
pasivní domy. Uw celého okna
dosahuje
hodnoty
až 0,7
2 W/m2K. Výměnu oken provádíme
morového profilu
SCHÜCO
LIVING
82.

7|

INZERCE

DUBEN 2019

5&!"!&!

PRODÁVÁME kabely, vodiče, vypínače a zásuvky, rozvaděče, jističe,
osvětlení, ventilátory, kabelové žlaby, přepěťové ochrany, …
DÁLE NABÍZÍME spojovací materiál, kotevní techniku,
kartáčnické výrobky, elektrické ruční nářadí Narex, Dewalt, …
Prodej technických plynů + propan butan.
Balonky + foukání balónků heliem.

nejširší výběr designů (přes 500 modelů)
doživotní garance nevypadnutí kamenů
pohodový výběr prstenů při šálku kávy

KONTAKTNÍ ÚDAJE Na Bělidle 5646/5a, Jihlava

www.elpe.cz
K vidění na našich prodejnách
za internetové ceny.

www.brilas.cz

#SOP#3*-"4 5SBĦPW UFM
#SOP#3*-"4 4PDIPSPWBUFM

RV1900435/17

RV1802365/02

E-mail: velkobchodji@elpe.cz, Tel.: 725 74 71 44
Otevírací doba: po–pá: 6:00–14:00


+JIMBWB#3*-"4 4S [O  QBUSP UFM

Bezpečná
autosedačka
s možností
otočení o

RV1900715/01

Na Dolech 109
Jihlava
www.meteorcz.cz

RV1900787/01

Flexibilní novinka mezi dětskými
autosedačkami, která je vhodná
pro děti od 61 do 105 cm. Díky
rotaci o 360° lze autosedačku použít
v obou směrech. A díky bočnímu
natáčení ke dveřím auta je usazení
a připoutání vašeho dítěte velmi
snadné. Vaše jízda bude nejen
bezpečná, ale i stylová.

RV1900284/03

DUALFIX M i-SIZE

Uzávěrka příštího čísla je 16. května 2019 a distribuce plánovaná od 27. května 2019. V případě zájmu o inzerci v novinách Kraj Vysočina kontaktujte, prosím, inzertní manažery: Havel Mouka, mouka@regvyd.cz, 602 557 777 a Jitka Parbusová, parbusova@regvyd.cz, 777 174 407, www.regionalnivydavatelstvi.cz
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Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2018
má své vítěze

◾ Cenu za přínos pro sport si z rukou náměstka Pavla Fraňka převzala trenérka Věra Paulusová. Věnuje se
krasobruslení, odtrénovala tisíce dětí a už roky připravuje úspěšné závodnice.

◾ Titul Sportovec Kraje Vysočina 2018 patří taekwondistce Dominice Hronové z SK TAEKWONDO LACEK. Je mistryní České republiky a na mistrovství Evropy si vybojovala krásné 5. místo. Gratuloval náměstek Martin Kukla.

◾ Radní Jana Fialová blahopřeje Natálii Králové z Kickbox Klubu Reborn Jihlava. Získala 2. místo v kategorii Junior – Dívky a umístila se hned za vítězkou, atletkou a mistryní České republiky Ivanou Koktavou.

◾ Žhavé hula hoop v podání Patrika Jandejska dostalo do pohybu 70 obručí a na závěr i všechny zájemce,
FOTO: 4X KRAJ VYSOČINA
kteří se účastnili slavnostního večera. 

Mladá univerzita
hledá své budoucí
absolventy
Oblíbeným krajským projektem pro děti mezi 11 a 14 lety
je Mladá univerzita. Letos se
uskuteční 11. ročník tohoto pětidenního kempu s přeshraničními aktivitami a od 15. dubna je
možné hlásit účastníky.
Více informací a přihlašovací formulář najdete na webových stránkách www.jungeuni-waldviertel.at.
Hlavním tématem letošní
Mladé univerzity Waldviertel –
Vysočina, určené pro studenty
z Vysočiny a Dolního Rakouska, bude Digitalizovaný svět –
náš svět budoucnosti. Program
nabitý zajímavými přednáškami, výlety a sportem se uskuteční v termínu od 4. do 9. srpna
2019.
„Děvčata a chlapci poznají
dolnorakouské město Raabs na
Dyji, kde také budou bydlet,
absolvují nejrůznější workshopy, večer budou dělat táborák
a chybět nebude ani sportovní
olympiáda. To vše a mnohem
více pod dohledem dvojjazyčného týmu vedoucích, kteří budou dětem k dispozici 24 hodin
denně,“ upřesnila radní Kraje
Vysočina pro oblast školství
Jana Fialová (ČSSD).
Univerzitní atmosféru každý
rok o prázdninách zažije přibližně 120 dětí, polovina z nich je
z Vysočiny.


MONIKA BROTHÁNKOVÁ
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